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Hylo-Comod krople do oczu 10ml
 

Cena: 44,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Ursapharm

Postać krople do oczu

Substancja
czynna

kwas hialuronowy (hialuronian sodu)

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Co wyróżnia nawilżające krople do oczu HYLO COMOD®?

Nawilżające krople do oczu HYLO COMOD® dostarczają oczom tyle wilgoci, ile potrzebują.

Korzyści HYLO COMOD® :

Optymalne nawilżenie w umiarkowanych i średnio ciężkich objawach zespołu suchego oka dzięki zawartości substancji czynnej,
hialuronianu sodu (0,1%)
Bardzo proste zakraplanie dzięki systemowi COMOD®
Dobra tolerancja kropli podczas noszenia twardych i miękkich szkieł kontaktowych
Wysoka wydajność - butelka zawiera ponad 300 kropli
Opakowanie należy zużyć w okresie sześciu miesięcy od pierwszego zastosowania.
Bez konserwantów i fosforanów

Nawilżające krople do oczu HYLO COMOD® zapewniają skuteczne i trwałe nawilżenie suchych i bolących oczu. Wzmocniony naturalny
film łzowy trwale chroni oczy przed uszkodzeniem w wyniku wysychania powierzchni oka. Krople HYLO COMOD® to optymalna recepta
na objawy zespołu suchego oka.

HYLO COMOD® Sprawdzony klasyk w leczeniu zespołu suchego oka

Krople do oczu HYLO COMOD® przynoszą trwałą i skuteczną pomoc dla suchych oczu. Wielokrotnie potwierdzone właściwości
nawilżających kropli do oczu są skuteczne i bardzo dobrze tolerowane: HYLO COMOD® to najczęściej stosowany nawilżający preparat
do oczu w Niemczech¹, któremu przyznano ocenę „bardzo dobrą” w niemieckim teście produktów konsumenckich ÖKO-TEST.²
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Nawilżające krople do oczu HYLO COMOD® doskonale sprawdzają się zwłaszcza w łagodzeniu umiarkowanych i średnio ciężkich
objawach zespołu suchego oka. Substancja czynna, hialuronian sodu, zapewnia optymalne nawilżenie wrażliwej powierzchni oka i
sprawia, że typowe objawy, takie jak zaczerwienienie, pieczenie i uczucie obcego ciała w oku, szybko ustępują.

Na suche i zmęczone oczy i uczucie piasku pod powiekami

Niedobór cieczy łzowej, który pokrywa powierzchnię oka, może wywoływać uczucie suchości, swędzenia i pieczenia, szybkiego
zmęczenia oczu oraz obecności ciała obcego w oku. Eksperci szacują, że zespół suchego oka dotyka co szóstego mieszkańca Niemiec.

Wśród wielu czynników wywołujących zespół suchego oka można wyróżnić na przykład niską wilgotność powietrza, przyjmowanie
niektórych leków oraz pracę przed komputerem. Kiedy skupiamy wzrok na monitorze, intensywność mrugania jest znacznie niższa, a
oko nie jest odpowiednio nawilżane cieczą łzową. Nawilżające krople do oczu HYLO COMOD® opracowano specjalnie z myślą o
zaspokojeniu potrzeb suchych oczu, a ich skuteczność potwierdzono przez wiele lat stosowania.

HYLO COMOD® mogą też stosować osoby noszące soczewki kontaktowe. Krople do oczu ułatwiają odtworzenie naturalnego filmu
łzowego, tworząc równomierną, stabilną warstwę płynu na powierzchni oka. Oczy zyskują długotrwałą ochronę przed wysychaniem –
częstym skutkiem noszenia soczewek kontaktowych – oraz towarzyszącymi objawami.

HYLO COMOD®: bez konserwantów i fosforanów

Działanie nawilżających kropli do oczu HYLO COMOD® wynika z zawartości hialuronianu sodu, soli sodowej kwasu hialuronowego, o
doskonałej tolerancji. Przejrzysty płyn nie powoduje zaburzeń widzenia.

Nawilżające krople do oczu HYLO COMOD® wykazują dwie specjalne właściwości:

nie zawierają żadnych konserwantów ani buforów fosforanowych, które mogą uszkadzać film łzowy, a nawet wywoływać
alergie.

Preparat jest więc bezpieczny i dobrze tolerowany. Bufor fosforanowy zastąpiono buforem cytrynianowym, a dzięki temu wykluczono
ryzyko odkładania się fosforanu dwuwapiowego na rogówce, który może wywoływać poważne zaburzenia wzroku.

¹INSIGHT Health 2014
²ÖKO-TEST Wydanie 3/2011
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